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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/534 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 22.08.2018 
 
Saksnummer 55/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   29.august 2018 

Virksomhetsrapport 6 og 7/2018 Finnmarkssykehuset HF 
 
Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, 
økonomi og kvalitet i mai og hittil i år, samt status pr. juli for bygge- og 
utviklingsprosjektene. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7- 2018 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Virksomhetsrapport 6-7 2018  
3. Klinikkrapportering 
4. ØBAK for juli  
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/


 
 

 

 

Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr.  

Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 

9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no 

Virksomhetsrapport 6 og 7 2018 Finnmarkssykehuset HF 
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  29.august 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi status på drift. Rapporten viser status for 
Finnmarkssykehuset HF i juli 2018 og hittil i år.  
 
Det økonomiske resultatet i juli var -10,7 MNOK som er 12,7 MNOK dårligere enn 
budsjett. Hittil i år er resultatavviket -20,7 MNOK. Resultatet i juli er det svakeste 
resultatet Finnmarkssykehuset har hatt i år.   
 
I motsetning til resultatutviklingen viser kvalitetsindikatorene en positiv utvikling, og er 
bedre enn måltall på de fleste områder. Den gjennomsnittlige ventetiden for 
Finnmarkssykehuset HF er 50 dager pr. juli, som er bedre enn måltallet på 60 dager. I 
psykisk helsevern barn er ventetiden juli på 46 dager, som er bedre enn måltallet på 50 
dager.  Både somatikken og psykisk helsevern og rus er innenfor måltallene på ventetid i 
juli 2018. Fristbruddene er fortsatt færre enn fjoråret, med 1,1% i 2018 mot 2,5% i 
2017. Fristbrudd totalt er 11 i Finnmarkssykehuset. Det er en forbedring i epikrisetider i 
alle klinikker pr. juli, selv om ikke måltallet på 100% nås. 
 
Sykefraværet i juni 2018 var 8,8%, dette er en økning fra mai med 1,2%-poeng. 
Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 8,5%, noe som er en nedgang på 0,5%-poeng fra 
samme periode i 2017. Måltallet for sykefravær er 7,5%. 

2. Bakgrunn 
Denne saken er en statusrapportering til styret i Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord 
RHF. 

3. Sakvurdering/analyse 
Kvalitetsindikatorer 
Gjennomsnittlig ventetid er bedre enn måltallet på 60 dager pr. juli 2018. Dette gjelder 
både for somatikken og psykisk helsevern og rus. Gjennomsnittlig ventetid innenfor 
psykisk helsevern for barn er 46 dager, som er bedre enn måltallet på 50 dager pr. juli 
2018.  
 
Klinikk Hammerfest har en reduksjon i andel fristbrudd i juli med 5 fristbrudd, dvs. 
0,9%. Klinikk Kirkenes har ingen fristbrudd i juli.  
 
Klinikk psykisk helsevern og rus har andel fristbrudd i juli på 7,7%, som utgjør 6 
fristbrudd.  Til sammenligning hadde psykisk helsevern og rus 21,6% andel fristbrudd i 
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juli 2017. Klinikken har daglig oppfølging av pasienter som nærmer seg frist, og har ikke 
innmeldt pasienter til HELFO siden august 2017.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten hittil i år for somatikken er lavere enn planlagt aktivitet. 
 
Den totale aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er lavere enn planlagt aktivitet. 
Liggedøgnene og utskrivningene er høyere enn fjoråret, men lavere enn planlagt.  
 
Total inntektsavvik er ca 25 MNOK knyttet til pasientbehandling. Dette fordeler seg på 
klinikk Hammerfest med -9,0 MNOK, klinikk Kirkenes -13,0 MNOK og Psykisk helsevern 
og rus -3,0 MNOK. Inntektsavviket er mindre i juli enn snitt pr. juni, noe som skyldes økt 
poliklinisk aktivitet i somatisk virksomhet denne måneden. Styret vil i henhold til vedtak 
i styresak 35/2018 få lagt frem en analyse av inntektssvikten i somatikken i september. 
 
Klinikk Kirkenes har gjennom året hatt lavere drift i påvente av innflytting i sykehuset. 
Det forventes at ISF inntekten øker når nytt sykehus kommer i drift. 
 
Økonomi 
Finnmarkssykehuset har et resultatavvik på 12,1 MNOK i juli. Dette skyldes en 
kombinasjon av lavere ISF-inntekter enn budsjettert på 3,0 MNOK og høyere 
lønnskostnader på 8,7 MNOK. Spesielt lønnskostnadene speiler den vanskelige 
rekrutteringssituasjonen knyttet til sommervikarer. Til sammenligning har 
lønnskostnadene i snitt vært 2,0 MNOK høyere enn budsjett de første 6 månedene.  
 
Resultatavviket hittil i år er – 20,7 MNOK. Korrigert for engangskostnader i 2018 pr. juli 
er resultatavviket 8,4 MNOK. Finnmarkssykehuset har hittil i år engangskostnader som 
gir store negative utslag hittil i år: 
 
Fristbruddkostnader HELFO     8,7 MNOK 
Tilbakeleie gamle sykehuset i Kirkenes   2,0 MNOK 
Kostnader knyttet til utsatt flytting NKS   1,6 MNOK 
Engangskostnader 2018 pr. juli  12,3 MNOK 
 
Engangskostnadene for fristbruddpasienter forventes å påløpe ut året, men kostnader 
knyttet til innflytting i NKS vil påløpe ut september. I tillegg har klinikk Kirkenes lavere 
inntekter enn planlagt i nytt sykehus. Dersom vi av forsiktighetshensyn antar at 60% av 
inntektssvikten vil rette seg opp ved innflytting i nytt sykehus gir dette et positivt bidrag 
på 7,2 MNOK. 
 
Den økonomiske utfordringen ligger fortsatt i de somatiske klinikkene. Spesielt klinikk 
Hammerfest har store økonomiske utfordringer. De store nye økonomiske tiltakene vil 
ikke ha effekt før mot inngangen til 2019. Fortsatt er det en forventning om at innflytting 
i NKS vil gi økonomisk gevinst, men effekten kommer ikke før etter innflytting.  
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Prognose 
Prognosen opprettholdes på +24 MNOK og vil justeres 2.tertial 2018.  
 
Brutto månedsverk 
Månedsverkene viser at Finnmarkssykehuset hittil i 2018 har brukt 9 månedsverk mer i 
snitt enn planlagt. I juli er forbruket 2 mindre enn planlagt.  

 
 
Når lønnskostnadene likevel er så betydelig over budsjett, 8,7 MNOK, er dette et tydelig 
signal om at sommerferien har krevd dyre innleiemånedsverk for å dekke opp turnuser. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet for juni ble 8,8 prosent. Målet er at sykefraværet ikke skal være høyere 
enn 7,5 %. Foretaket har samlet sett hatt en positiv utvikling første halvår av 2018 
sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet har vært på samme nivå eller 
lavere. Det er særlig verdt å merke seg mai, der sykefraværet var 7,6%. Det er 
nedgangen i langtidsfraværet som har vært størst. Korttidsfraværet i 
Finnmarkssykehuset var pr juni 2,7%. Service, drift og eiendom er betydelig under 
målet på 7,5% med et gjennomsnittlig sykefravær hittil i 2018 på 5,7%.  
 

Det er fokus på å utarbeide nærværsplaner i alle enheter. En opptelling i juli viste at 

foretaket er på god vei for å nå dette målet innen utgangen av 2018.  

Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 er 0,5%-poeng lavere enn samme periode året før. 
 
Bygge- og utviklingsprosjektene  
Bygge- og utviklingsprosjektene Samisk Helsepark, Alta Nærsykehus og Nye 
Hammerfest sykehus er i henhold til planlagt fremdrift og økonomi. 
 
Innflytting i Nye Kirkenes sykehus er satt til september 2018. Offisiell åpning er satt til 
12. oktober 2018. Prognosen er 1,574 MRD, mot investeringsramme på 1,485 MRD. 
Prognosen er over tildelt investeringsramme. Døgnmulkt og sluttoppgjør er ikke 
hensyntatt i prognosen. 

4. Risikovurdering 
Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 20. august 2018. 

7. Direktørens vurdering  
Alle klinikkene har en positiv utvikling i kvalitetsindikatorene. Fortsatt er det en positiv 
utvikling knyttet til fristbrudd i Psykisk helsevern og rus, og ventetiden både for barn og 
voksne er innenfor måltall. Sykefraværet er fortsatt for høyt, men har en positiv 
utvikling sammenlignet med samme periode i 2017.  
 
Resultatet i juli viser et betydelig negativt avvik på 12,1 MNOK. Det har vært 
utfordrende å rekruttere sommervikarer og det har derfor vært nødvendig å leie inn 
dyre overtidsmånedsverk. Bare i juli viser lønnskostnadene et avvik på 8,7 MNOK, som 
er 6,7 MNOK høyere enn gjennomsnittet de 6 første månedene i 2018. Det forventes at 
lønnskostnadene ikke vil ha samme høye nivå siste halvår.   
 
I klinikk Psykisk helsevern og rus er 8,7 MNOK av avviket knyttet til fristbruddpasienter 
innmeldt til HELFO fra januar 2016 til august 2017. Tall fra HELFO viser at ca. 50% av de 
som ble meldt inn i denne perioden fortsatt er i behandling. Kostnader knyttet til 
fristbrudd er å anse som engangskostnader i 2018.  
 
Klinikk Kirkenes har fortsatt økte kostnader knyttet til forsinket innflytting. Det er ingen 
endring i vurderingen knyttet til at klinikken vil nå sine økonomiske mål etter 
innflytting i nytt sykehus. 
 
Klinikk Hammerfest har fortsatt store økonomiske utfordringer. Nye tiltak 
implementeres høsten 2018, og vil få effekt mot slutten av året. Klinikken har svak 
gjennomføring av tiltakene og har store kostnadsoverskridelser. Det er helt nødvendig 
at tiltaksplanen gjennomføres for å ha en inngangsfart til 2019 innenfor de økonomiske 
rammene klinikken har. 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Oppsummering av utvikling 
 

 

Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset HF i juli 2018 og hittil i 2018. Det økonomiske 
resultatet i juli viser et overforbruk på 12,1 mill. mot budsjett. Hittil i år viser det økonomiske 
resultatet et overforbruk på 20,7 mill. mot budsjett.  

Ventetiden i Finnmarkssykehuset HF var 50 dager i juli, som er innenfor kravet på 60 dager. 
Fristbruddene var 1,1 % i mai, som er over måltallet på 0 %.  

Sykefraværet vises en måned på etterskudd og var på 8,8 % i juni. Det er en økning på 1,2 
prosentpoeng fra forrige måned. Gjennomsnittlig sykefravær pr. juli 2018 er 0,5 
prosentpoeng lavere enn samme periode 2017. 

Aktivitetsveksten i psykisk helsevern og rus er hittil i år 14,87 % lavere enn aktivitetsveksten 
i somatikken i samme periode. Måltallet er +2,5 %. Psykisk helsevern og rus har hatt en 
reduksjon i aktiviteten på 14,53 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens somatikken 
har hatt en økning på 0,3 % i samme periode.  

  

Kvalitet Resultat Endring sist mnd

Endring fra samme 

mnd i fjor

Ventetid (dager) juli 50 -5 -1

Fristbrudd juli 1,1 % +0,0 p.p. -1,4 p.p.

Aktivitet - somatikk juli  2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Alle kontakter 46 117                             -385                      -4 197                      

Aktivitetsvekst PHR juli  2018  Endring fra i  fjor  Avvik fra plan 

Prosent -14,87 % -14,53 %

Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik 

juli  2018 -10,1 -12,1

Hittil  i  år -6,7 -20,7

Tiltak  2018 Risikojustert Realisert hittil  i  år

TNOK 68 000 68 000 17 339

Likviditet Trekkramme Disponibel saldo

juli 2018 TNOK 250 000 242 557

Stillingstyper Heltid Deltid

Prosentandel 80,0 % 20,0 %

Sykefravær juni 2018 Snitt hiå Snitt hif

Prosent 8,80 % 8,55 % 9,05 %
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Kvalitet 

Ventetid 
Finnmarkssykehuset HF har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). 
Gjennomsnittlig ventetid måles for pasienter som har startet utredning eller behandling i 
rapportmåneden.  
 

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Finnmarkssykehuset HF hadde en gjennomsnittlig ventetid på 50 dager i juli. Måltallet er 60 
dager. 
 

 

I somatisk virksomhet var ventetiden 52 dager i juli. Det er innenfor måltallet på 60 dager. Til 
sammenligning var ventetiden 51 dager i juli 2017. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2018 57 58 52 57 56 56 52 - - - - -

2017 60 59 57 56 56 54 51 58 62 55 53 46

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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  60

  65
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Somatikk: ventetid antall dager

2018

2017

Mål
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Ventetiden for psykisk helsevern voksne var 34 dager i juli. Rus hadde en ventetid på 52 
dager. Måltallet er å gi et tilbud innen 60 dager. Ventetiden er redusert sammenlignet med juli 
2017. I juli 2017 var ventetiden 42 og 59 dager for henholdsvis voksne og rus.  
 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Voksne 2018 44 57 46 49 48 44 34 - - - - -

Rus 2018 44 31 41 37 41 50 52 - - - - -

Voksne 2017 55 45 38 40 45 36 42 51 45 47 48 42

Rus 2017 70 45 31 48 39 23 59 46 41 41 23 44

Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager

Voksne 2018

Rus 2018

Voksne 2017

Rus 2017

Mål

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Barn 2018 46 45 44 50 58 45 46 - - - - -

Barn 2017 43 49 39 42 69 61 71 64 55 57 44 53

Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager

Barn 2018

Barn 2017
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Ventetiden for psykisk helsevern barn- og unge var 46 dager i juli mot måltallet på 50 dager, 
noe som er en betydelig forbedring sammenlignet med juli 2017 da ventetiden var 71 dager.  

 
Kilde: VA 

Fristbrudd 
Måltallet for fristbrudd er 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset HF måles på andelen av 
pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor 
rapportmåneden.  

Finnmarkssykehuset HF totalt 
Andel avviklede fristbrudd var 1,1 % i juli. Til sammenligning var andelen 2,5 % i juli 2017. 
Gjennomsnitt pr juli er 0,7 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2017. 
 

 
Kilde: VA 

Fristbruddene fordeler seg med 5 fristbrudd i klinikk Hammerfest, ingen fristbrudd i klinikk 
Kirkenes og 6 fristbrudd i klinikk psykisk helsevern og rus.  

2017

Snitt 1 2 3 4 5 6 7

       55 56       58       52       56       55       55       50       

       56 59       59       57       59       59       55       51       

       55 54       56       44       54       51       57       52       

       45 44       57       46       49       48       44       34       

       54 46       45       44       50       58       45       46       

       43 44       31       41       37       41       50       52       

       60        60        60        60        60        60        60        60 

       50        50        50        50        50        50        50        50 

       58 59       59       55       59       58       55       52       

År

Måned

2018

Måltall somatikk, PH Voksne og Rus

Måltall Barn

Helse Nord

Finnmarkssykehuset totalt

Hammerfest Sykehus

Kirkenes Sykehus

Psykisk helsevern Voksne

Psykisk helsevern Barn

Rus

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

FIN totalt 2018 1,1 % 1,2 % 1,0 % 2,1 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Hammerfest sykehus 2018 1,0 % 1,3 % 0,4 % 0,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kirkenes sykehus 2018 0,7 % 0,7 % 0,3 % 2,7 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

PHR 2018 3,7 % 3,5 % 6,8 % 11,8 % 10,7 % 4,8 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

FIN totalt 2017 1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 1,9 % 1,4 % 2,0 %
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Korridorpasienter 

 
 Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene 

Klinikk Hammerfest hadde 12 korridorpasienter i juni. Klinikk Kirkenes hadde ingen. Tall for 
juli blir oppdatert til neste rapportering. 

Epikrisetider  
Finnmarkssykehuset HF har som mål at alle epikriser etter innleggelse skal være sendt innen 
7 dager, altså en andel på 100 %.  

Finnmarkssykehuset HF totalt 

Ingen av klinikkene har innfridd målet om 100 % andel ferdigstilte epikriser innen 7 dager i 
juli.  

 
Kilde: DIPS 

Finnmarkssykehuset HF har en andel på 91 % av epikrisene innen 7 dager i juli, og et snitt på 
89 % hittil i år. Det er en forbedring sammenlignet med snittet for 2017. Begge de somatiske 
klinikkene samt Psykisk helsevern og rus har en økning i andel epikriser innen 7 dager hittil i 
år sammenlignet med snittet for 2017. 

Legemiddelsamstemming 
Målet for Finnmarkssykehuset HF på legemiddelsamstemming er at mer enn 80 % av 
pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Under vises en tabell med 
oversikt over samstemming. Dette er samstemminger som er dokumentert, og alle aktuelle i 
juli er inkludert. Tabellen viser at medisin og kirurgi i Hammerfest ligger over måltallet på 80 
% andel samstemt inn, mens kun medisin Kirkenes ligger over måltallet på 80 % andel 
dokumenter samstemt ut. 

 
Kilde: Extranet (Klinikk Hammerfest), manuell telling av farmasøyt for Klinikk Kirkenes 

jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18

Klinikk Hammerfest 0,8 % 1,8 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,6 %

Klinikk Kirkenes 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Somatikken 0,5 % 1,2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,4 %

Andel korridorpasienter somatikk

År 2017

7 dager 7 dager 7 dager

Måned Snitt 2017 Juli Snitt 2018

Finnmarkssykehuset 84 % 91 % 89 %

Klinikk Hammerfest 82 % 91 % 90 %

Klinikk Kirkenes 90 % 93 % 94 %

Psykisk helsevern og rus 71 % 89 % 72 %

Måltall 100 % 100 % 100 %

2018

Ant granskede 

kurver/epikriser

Med C-Hammerfest 50 41 82 % 37 74 %

Ort avd Hammerfest 23 17 74 % 16 70 %

Kir avd Hammerfest 41 36 88 % 31 76 %

Med B Kirkenes 12 1 8 % 12 100 %

Kir A Kirkenes 12 0 0 % 9 75 %

Område

Antall med 

dokumentasjon i 

kurve

% dok.samstemt inn
Ant dok samstemt 

ut
% samstemt ut 
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Pakkeforløp kreft  
Finnmarkssykehuset har for perioden august 2017 til juli 2018 82 % av nye krefttilfeller 
innmeldt i pakkeforløp for kreft. Nasjonalt krav er 70 %.  

 

Vi måles også på «OF4», det vil si tid medgått fra fastlegen sender henvisningen til 

kreftbehandlingen starter. Vi har fortsatt ikke mulighet til å hente ut klinikkspesifikke tall for 

oppfyllelse av standard forløpstid for pakkeforløp for kreft. Tallene som legges fram gjelder 

for hele Finnmarkssykehuset.  

Område\ periode August 17-juli 18 (12 mnd) Jan 18 – juli 18 (6 mnd) 

Norge  67 % 65 % 

Helse Nord 68 % 67 % 

Finnmarkssykehuset 60 % 58 % 

 

For ovenstående 12-månedersperiode (august 17 – juli 18) har vi følgende tall for de største 

kreftformene:  

Kreftform Antall tilfeller Andel oppfyllelse av standard forløpstid 

Tykk/endetarm 43 60 % 

Prostatakreft 33 36 % 

Lungekreft 22 73 % 

Blærekreft 12 83 % 

Lymfom 12 33 % 
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Den gylne regel 
Det er et overordnet krav til Helse Nord RHF om større vekst innen psykisk helsevern og rus 
behandling enn innen somatikken. Oppfølging og måling av veksten skal gjøres for aktivitet, 
ventetid og kostnader.  

Tabellen under viser endringen hittil i år 2017 mot hittil i år 2018.  

 

Kilde: VA og Agresso 

Hittil i år er det en liten aktivitetsøkning innenfor somatikk, innenfor psykisk helsevern og rus 
er det en stor nedgang. Det er en større nedgang i psykisk helsevern og rus enn i somatikk. 
Somatikken øker aktiviteten med 0,3 %, mens psykisk helsevern og rus samlet har en nedgang 
på 14,5 %. I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og 
avtalespesialister tas hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analysen 
ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak.  

Kostnadsøkningen innen somatikken er pr juli lavere enn for psykisk helsevern og rus. I 
psykisk helsevern og rus øker kostnadene med 14,9 %, mens somatikken har en økning på 5,6 
%.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp innen psykisk helsevern og rus er på 46 dager 
hittil i 2018 mot 55 dager i somatikken. Endring sammenlignet med i fjor er større for psykisk 
helsevern og rus enn for somatikken. Psykisk helsevern og rus har en lavere ventetid enn 
somatikken, men økningen er større sammenlignet med fjoråret. Psykisk helsevern og rus har 
en økning i ventetid på 2,2 %, mens somatikken har en nedgang på 1,8 % hittil i år mot samme 
periode i fjor.  

jul.17 jul.18 hittil 2017 hittil 2018
Endring fra 

i fjor hittil

Somatikk 3 513             3 932             37 092           37 219           0,3 %

VPP 1 068             1 083             13 774           11 889           -13,7 %

BUP 775                 458                 8 705             7 496             -13,9 %

TSB 67                   57                   794                 506                 -36,3 %

SUM PHR 1 910             1 598             23 273           19 891           -14,5 %

Somatikk 63,7               75,7               567,2             598,8             5,6 %

VPP 11,2               11,9               101,4             113,5             11,9 %

BUP 5,1                  6,0                  44,6               52,5               17,7 %

TSB 2,4                  1,6                  14,4               18,3               27,1 %

SUM PHR 18,7               19,5               160,4             184,3             14,9 %

Somatikk 51 52                   56                   55                   -1,8 %

SUM PHR 45 37                   45                   46                   2,2 %

Polikliniske konsultasjoner

Kostnader

Ventetid
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Aktivitet 
I aktivitetsrapporteringen måles aktiviteten mot planlagt aktivitet hittil i år, og med nivået for 
samme periode i fjor. 

Somatikk 

 
Kilde: Analysesenteret 

Aktiviteten pr juli 2018 for somatikken i Finnmarkssykehuset HF viser at antall kontakter er 
lavere sammenlignet med 2017 og plantall. DRG-poengene er lavere enn både fjoråret og 
plantall. Den største nedgangen i aktivitet i somatikken sammenlignet med fjoråret er på 
heldøgnsopphold. Finnmarkssykehuset HF har 439 færre heldøgnsopphold pr juli 2018 
sammenlignet med samme periode i 2017. Dette påvirker også DRG poeng for dag/døgn, der 
somatikken har 517 færre poeng enn i samme periode i fjor. Alle fagområdene, bortsett fra 
ortopedi, har en nedgang på heldøgnsopphold, men størst nedgang har kirurgi med 178 færre 
heldøgn pr juli 2018, sammenlignet med fjoråret. Tilbakemeldingene fra legene på 
avdelingene er at denne nedgangen skyldes normale svingninger i aktivitet og ingen bevist 
endring i innleggelser eller arbeidsmetoder. Tabellen under viser nedgangen i heldøgn pr 
fagområde.  

 

Polikliniske konsultasjoner viser en forbedring fra juni til juli måned. Pr. juni hadde 
Finnmarkssykehuset 477 færre polikliniske konsultasjoner sammenlignet med fjoråret. Pr. 
juli er dette tallet på 30 færre polikliniske konsultasjoner sammenlignet med fjoråret. Selv om 
Finnmarkssykehuset HF ser en forbedring på antall polikliniske konsultasjoner sett mot 
fjoråret for samme periode, er det noen fagområder som fortsatt ligger under fjoråret på 
antall polikliniske konsultasjoner. Føde/gyn og kir/ort er henholdsvis 198 og 136 

Resultat

Endring 

fra i fjor

Avvik fra 

plan

Alle kontakter 46 117 -385 -4 197

Totalt antall opphold somatikk 9 079 -355 -1 004

Herav:

Dagopphold poliklinikk 1 870 +58 -347

Dagopphold innlagte 1 069 +26 -73

Heldøgnsopphold innlagte 6 140 -439 -584

Polikliniske konsultasjoner 37 038 -30 -3 193

DRG poeng totalt 7 874 -436 -675

Herav:

DRG poeng dag/døgn 6 276 -517 -567

DRG poeng poliklinikk 1 573 +57 -132
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Heldøgnsopphold innlagte

Endring 

fra i fjor

Total -439

KIR -178

ORT 1

BARN -55
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GYN -39
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konsultasjoner bak fjoråret. Klinikk Hammerfest har totalt 1 242 flere polikliniske 
konsultasjoner pr. juli sammenlignet med samme periode i fjor, mens klinikk Kirkenes har 
1 272 færre polikliniske konsultasjoner enn sammenlignet med samme periode i fjor. Dette 
skyldes i stor grad reduksjonen i polikliniske konsultasjoner grunnet redusert aktivitet som 
følge av forsinkelsen av Nye Kirkenes Sykehus. Tabellen under viser nedgangen på 
polikliniske konsultasjoner pr. fagområde. Barn, medisin, rehab/fys har en økning 
sammenlignet med fjoråret.  

 

DRG poeng somatikken 

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng fordelt på døgn, dag og poliklinikk totalt for 
Finnmarkssykehuset HF i forhold til plantall og fjoråret. DRG produksjonen for dag, døgn og 
poliklinikk i somatikken er lavere enn plantall og fjoråret.  
 

 
Kilde: Analysesenteret 

Produktiviteten for somatisk behandling måles ved å se på antall DRG i forhold til antall 
ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke 
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i årsverk knyttet til klinisk 
virksomhet. Den gir en god indikasjon av utvikling over tid. Dersom man måler DRG poeng pr 
månedsverk totalt tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten i 
juli 2018 er 0,09 poeng lavere enn samme periode i fjor. Kirkenes ligger 0,17 poeng lavere i 

Heldøgnsopphold innlagte

Endring 

fra i fjor

Total -30

BARN 69

FØDE/GYN -198

KIR/ORT -136

MED 66

REHAB/FYS 96
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juli 2018 sammenlignet med samme periode i fjor, mens Hammerfest ligger 0,03 poeng lavere 
enn samme periode i fjor. I juli er det totalt produsert 1,90 poeng pr månedsverk. Kirkenes 
har produsert 1,90 poeng og Hammerfest har produsert 1,91 poeng pr månedsverk. Antall 
månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  

 

 
Kilde: VA 

Psykisk Helsevern og Rus 

 
Kilde: VA 

Voksenpsykiatrien: 

Voksenpsykiatrien hadde flere utskrivninger pr juli sammenlignet med fjoråret og plantall. 
Antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner var pr juli lavere enn både fjoråret og plantall.  

Barne- og ungdomspsykiatrien: 

Barne- og ungdomspsykiatrien hadde fire flere utskrivninger pr juli sammenlignet med 
fjoråret og var to under plantall. Antall liggedøgn var høyere enn fjoråret, men under plantall. 
Antall polikliniske konsultasjoner var pr juli lavere enn både fjoråret og plantall.  
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Resultat

Endring fra 

i fjor

Avvik fra 

plan

Voksenpsykiatri:  

Antall utskrivninger PHV 425 +80 +16

Antall l iggedøgn PHV 5 075 -274 -687

Antall polikliniske konsultasjoner PHV 11 859 -1 915 -992

Barne- og ungdomspsykiatri: 

Antall utskrivninger BUP 42 +4 -2

Antall l iggedøgn BUP 1 455 +86 +17

Antall polikliniske konsultasjoner BUP 7 477 -1 228 -1 154

Rusomsorg: 

Antall utskrivninger Rusomsorg 46 -7 -22

Antall l iggedøgn Rusomsorg 2 250 +196 -57

Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 504 -290 -273
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Rus: 

Innenfor rus var antall utskrivninger pr juli litt under fjoråret og plantall. Antall liggedøgn var 
høyere enn fjoråret, men lavere enn plantall. Polikliniske konsultasjoner var pr juli lavere enn 
både fjoråret og plantall.  

Utskrivningsklare pasienter 
Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er 
utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud.  
 
Antall utskrivningsklare døgn er lavere hittil å år enn samme periode i fjor. Mai og juli måned 
er høyere i 2018 enn 2017. 
 

  
Kilde: DIPS 

 
Antall utskrivningsklare pasienter hittil i år nærmer seg samme nivå som i fjor, 742 pr juli i 
2017 mot 702 pr juli i år. Det har vært en reduksjon mot 2017 i begynnelsen av året, men de 
tre siste månedene viser en høyere andel utskrivningsklare pasienter enn samme tre måneder 
i fjor. 
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Kilde: DIPS 

 
Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall utskrivningsklare pasienter i 
2017 og 2018 pr kommune. Alta, Hammerfest og Sør-Varanger kommune var de kommunene 
som hadde flest utskrivningsklare døgn pr juli i fjor. Alta og Sør-Varanger kommune har en 
markant nedgang i utskrivningsklare døgn pr juli 2018. Hammerfest har en stor økning antall 
utskrivningsklare døgn pr juli 2018 mot samme periode i fjor. Det er april - juli 2018 som har 
en markant økning. 

 

 
Kilde: DIPS 
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Kommune

Utskrivningsklare døgn 

pr. juli 2017

Utskrivningsklare døgn 

pr. juli 2018

VARDØ KOMMUNE 4 1

VADSØ KOMMUNE 4 11

HAMMERFEST KOMMUNE 225 515

KAUTOKEINO KOMMUNE 10 0

ALTA KOMMUNE 744 219

LOPPA KOMMUNE 13 7

HASVIK KOMMUNE 10 7

KVALSUND KOMMUNE 4 6

MÅSØY KOMMUNE 19 1

NORDKAPP KOMMUNE 18 6

PORSANGER KOMMUNE 23 49

KARASJOK KOMMUNE 101 35

LEBESBY KOMMUNE 19 14

GAMVIK KOMMUNE 4 11

BERLEVÅG KOMMUNE 2 2

TANA KOMMUNE 1 33

NESSEBY KOMMUNE 1 0

BÅTSFJORD KOMMUNE 14 2

SØR-VARANGER KOMMUNE 262 94

Totalsum 1 478 1 013
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Det er en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter pr juli 2018 sammenlignet med samme 
periode i fjor. 

 
Kilde: DIPS 

  

Kommune

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. juli  2017

Antall utskrivningsklare 

pasienter pr. juli 2018

VARDØ KOMMUNE 35 46

VADSØ KOMMUNE 62 82

HAMMERFEST KOMMUNE 64 85

KAUTOKEINO KOMMUNE 16 10

ALTA KOMMUNE 130 96

LOPPA KOMMUNE 9 11

HASVIK KOMMUNE 8 11

KVALSUND KOMMUNE 15 14

MÅSØY KOMMUNE 13 7

NORDKAPP KOMMUNE 32 19

PORSANGER KOMMUNE 25 32

KARASJOK KOMMUNE 29 16

LEBESBY KOMMUNE 23 15

GAMVIK KOMMUNE 10 8

BERLEVÅG KOMMUNE 16 29

TANA KOMMUNE 47 39

NESSEBY KOMMUNE 17 12

BÅTSFJORD KOMMUNE 14 17

SØR-VARANGER KOMMUNE 177 153

Totalsum 742 702
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Økonomi 
Tall i mill. kroner 

 
Kilde: Agresso 

Resultat 
Finnmarkssykehuset HF har et resultatavvik på – 12,1 mill. i juli.  

Inntektene er 3,2 mill. under budsjett.  

 ISF inntektene og øvrige driftsinntekter er fortsatt lavere enn budsjettert i juli.  

Driftskostnader eks. finans er 10,5 mill. over budsjett i juli,  

 Det er et overforbruk knyttet til kjøp av helsetjenester og innleie fra firma.  Innleie fra firma har 
vært betydelig i juli og ligger ca 1,4 MNOK over snitt pr. juni. Det forventes at innleie fra firma går 
ned. 

 Variabel lønn og overtidskostnadene er 8,7 høyere enn budsjett. Dette er ca 6 MNOK høyere enn 
snitt pr. juni. Det har vært en utfordring å få vikarer i sommermånedene og dermed øker bruk av 
overtid og dyr innleie.  

Hittil i år har Finnmarkssykehuset HF et resultatavvik på -20,7 mill.  

Inntektene er hittil i år 28,5 MNOK under budsjett. Det er en positiv utvikling i aktiviteten, noe 
som tilsier at inntektsavviket vil flate ut mot 2019.  

Driftskostnader eks. finans er 5,4 mill. over budsjettert.  

 TNF-Hemmerer viser et avvik på 12 MNOK pr. juli. Dette er kostnader som er økende og som må 
håndteres innenfor egne budsjetter. 

 Engangskostnader hittil 2018: 

o Fristbruddkostnader i psykisk helsevern og rus utgjør pr. juli et avvik på 8,7 MNOK. Dette er 
pasienter som er sent til HELFO senest august 2017. Med et behandlingsforløp for disse 
pasientene på ca 1 år, betyr det at disse forventes ferdigbehandlet innen 2019. Pr. juli er 
antall pasienter 64 pasienter utskrevet siden 2017, og 71 er fortsatt i behandling. 

o Tilbakeleie av sykehuset i Kirkenes på 2,0 MNOK.  

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 95,4 95,4 +0,0 874,7 874,7 +0,0

ISF inntekter 25,2 27,7 -2,5 220,5 243,3 -22,7

Gjestepas ientinntekter 0,9 0,6 +0,3 4,9 3,9 +1,1

Øvrige dri fts inntekter 10,2 11,3 -1,0 78,0 84,9 -6,9

Sum driftsinntekter 131,7 134,9 -3,2 1 178,2 1 206,7 -28,5

Kjøp av helsetjenester 13,1 9,9 -3,2 100,5 79,6 -20,9

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,2 11,4 -1,8 89,4 78,3 -11,1

Innleid arbeidskraft 3,9 0,6 -3,3 20,6 5,7 -14,9

Lønnskostnader 75,3 66,6 -8,7 692,1 670,3 -21,8

Avskrivninger og nedskrivninger 3,5 8,5 +5,0 24,7 59,7 +34,9

Andre dri ftskostnader 30,9 32,4 +1,5 246,4 274,7 +28,3

Sum driftskostnader 139,8 129,4 -10,5 1 173,6 1 168,2 -5,4

Driftsresultat -8,2 5,5 -13,7 4,6 38,5 -33,9

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -11,2 -24,5 +13,3

Ordinært resultat -10,1 2,0 -12,1 -6,7 14,0 -20,7

juli Hittil i år
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o Kostnader knyttet til prosjekt «flytting nye Kirkenes sykehus» utgjør 5,3 MNOK som er 1,6 
MNOK over budsjett 

Totalt resultatavvik korrigert for kjente engangskostnader på 12,3 MNOK er 8,4 MNOK.  

Driftsinntekter 

 
Kilde: Agresso 

Driftsinntektene for juli er 3,2 mill. under budsjett, mens inntektene hittil i år er 28,5 mill. 
under budsjett. Avviket på inntektene både i juli og hittil i år skyldes i hovedsak lavere ISF 
inntekter på ordinær drift enn budsjettert. Dette henger sammen med nedgangen som har 
vært på aktivitet både i psykisk helsevern og rus på polikliniske konsultasjoner og 
somatikken.  

Driftskostnader inklusive finans 

 
Kilde: Agresso 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Bas isramme 95,4 95,4 +0,0 874,7 874,7 +0,0

Kval i tetsbasert finans iering 0,3 0,3 +0,0 2,0 2,0 -0,0

ISF egne pas ienter (ekskl . KMF) 23,5 26,4 -3,0 200,6 225,4 -24,7

ISF kommunal  medfinans iering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0

Samlet ordinær ISF-inntekt 23,5 26,4 -3,0 200,6 225,4 -24,8

ISF av legemidler utenfor sykehus 1,7 1,2 +0,5 19,9 17,9 +2,0

Gjestepas ientinntekter 0,9 0,6 +0,3 4,9 3,9 +1,1

Pol ikl iniske inntekter (PH/ lab/rtg) 0,6 1,0 -0,4 7,9 8,3 -0,4

Utskrivningsklare pas ienter 0,8 0,3 +0,5 4,1 2,0 +2,0

Inntekter "raskere ti lbake" 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,6 -0,4

Andre øremerkede ti l skudd 1,2 1,7 -0,5 9,7 10,9 -1,2

Andre dri fts inntekter 7,3 7,9 -0,6 54,1 61,0 -6,9

Sum driftsinntekter 131,7 134,9 -3,2 1 178,1 1 206,7 -28,5

Hittil i årjuli

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr

Kjøp av offentl ige helsetjenester 8,9 8,7 -0,2 76,7 65,4 -11,4

Kjøp av private helsetjenester 4,2 1,1 -3,0 23,8 14,2 -9,6

Varekostnader knyttet ti l  aktivi tet 13,2 11,4 -1,8 89,4 78,3 -11,1

Innleid arbeidskraft 3,9 0,6 -3,3 20,6 5,7 -14,9

Lønn ti l  fast ansatte 61,1 54,4 -6,7 569,1 559,9 -9,3

Overtid og ekstrahjelp 10,6 3,6 -7,0 58,3 23,5 -34,8

Pens jon inkl  arbeidsgiveravgi ft 11,5 11,5 +0,0 92,5 92,5 -0,0

Ti lskudd og refus joner vedr arbeidskraft -6,9 -3,8 +3,1 -39,3 -27,5 +11,8

Annen lønnskostnad -1,1 0,8 +1,9 11,4 21,9 +10,5

Sum lønn og innleie ekskl pensjon 67,6 55,7 -11,9 620,1 583,5 -36,7

Avskrivninger 3,5 8,5 +5,0 24,7 59,7 +34,9

Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0

Andre dri ftskostnader 30,9 32,4 +1,5 246,4 274,7 +28,3

Sum driftskostnader eks. finansresultat 139,8 129,4 -10,5 1 173,6 1 168,2 -5,4

Finans inntekter 0,1 0,1 -0,0 0,4 0,6 -0,1

Finanskostnader 2,0 3,6 +1,6 11,7 25,1 +13,4

Finansresultat -1,9 -3,5 +1,6 -11,2 -24,5 +13,3

Sum driftskostnader inkl. finansresultat 137,9 125,9 -8,9 1162,4 1143,7 +7,9

juli Hittil i år
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Sum driftskostnader eks. finansresultat er i juli 10,5 mill. over budsjett – hittil i år er de 5,4 
mill. over budsjett. Overforbruket i juli skyldes i hovedsak overforbruk på kjøp av offentlige 
helsetjenester og lønnskostnader. Avviket hittil i år skyldes i hovedsak overforbruk på lønn, 
høy innleie fra firma og fristbruddkostnader. Lavere kostnader på avskrivninger grunnet 
forsinkelsen på NKS gir et positivt utslag og lavere andre driftskostnader.  

Finansresultatet viser et positivt avvik på 1,6 mill. i juli og 13,3 mill. hittil i år, grunnet 
forsinkelser på NKS. Sum driftskostnader inklusiv finansresultat viser et negativt avvik på 8,9 
mill. i juli. Hittil i år er det et positivt avvik på sum driftskostnader inklusiv finansresultat på 
7,9 mill.  

Resultat for Klinikkene 

  
Kilde: Agresso 

Avvikene pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten. 
 

Prognose 

 

Det ble utarbeidet en prognose for 2018 basert på resultatet pr mai og tiltaksarbeidet 
fremover. Prognosen vil oppdateres pr. 2. tertial 2018. 

 

 

 

Klinikk/senter Tall i TNOK

Avvik denne 

mnd Avvik hittil i år

Avvik hittil i 

fjor

Stab med felleskostnader +3 853 +58 443 +41 787

Gjestepasientkostnader -870 -11 066 -7 432

TNF Hemmere -1 755 -10 970 -1 039

Pasientreiser -494 -1 609 +1 268

Klinikk Psykisk helsevern og rus -3 152 -13 057 -2 900

Klinikk Hammerfest -5 429 -17 975 -12 707

Klinikk Kirkenes -4 703 -19 519 -15 387

Klinikk Prehospital +116 -2 108 -2 652

Klinikk Service, Drift og Eiendom +345 -2 832 +413

Sum -12 090 -20 693 +1 351

Klinikk/senter Tall i  MNOK

Prognose 

resultat

Avvik pr juli  

2018

Stab med felleskostnader +71,2 +34,8

Senter for Drift og Eiendom +0,0 -2,8

Klinikk Hammerfest -20,0 -18,0

Klinikk Kirkenes -18,8 -19,5

Klinikk Prehospitale tjenester +0,0 -2,1

Klinikk Psykisk helsevern og rus -8,4 -13,1

Prognose avvik fra budsjett +24,0 -20,7

Budsjettert resultat 2018 +24,0

Prognose netto resultat +24,0
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Gjennomføring av tiltak 
Under presenteres status i tiltaksarbeidet for mai 2018. Statusrapporteringen gjøres med 
utgangspunkt i tiltaksplanene slik den ble vedtatt i styresak 101/2017 Budsjett 2018-2025.  
 
Finnmarkssykehuset HF har planlagt tiltak for 68 mill. i 2018. Pr juli er det realisert tiltak for 
17,3 mill., som utgjør 25 % av totalt budsjett på 68 mill.  
 

 

Finnmarkssykehuset HF har realisert tiltak for 17,3 MNOK pr juli 2018, dette er 25% 
gjennomføringsgrad. 
 
Status på tiltak pr klinikk kommenteres i vedlegget til virksomhetsrapporten.  
 
 

Likviditet og investeringer 

Likviditet 

 

Disponibel saldo består av 250 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som 
grafen viser er likviditeten 242,6 mill. i juli, som er en økning i likviditet på 128,4 mill. fra 
forrige måned. Økningen skyldes første utbetaling av lån i forbindelse med Alta prosjektet.   

Risiko for at tiltaket ikke  blir 

gjennomført 

Budsjett 

2018

Risiko-

justert 

budsjett

Realiserte 

tiltak hittil  

i  år

Andel av 

risikojust. 

budsjett

1 - Usannsynlig 68 000        68 000        17 339        25 %

2 - Lav sannsynlighet -              -              -              

3 - Middels sannsynlighet -              -              -              

4 - Høy sannsynlighet -              -              -              

5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i  2018 -              -              -              

Sum Finnmarkssykehuset 68 000        68 000        17 339        25 %
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Likviditetsprognose 

 

Grafen over viser Finnmarkssykehuset HF sin likviditetsprognose for 2018 korrigert for 
faktiske inntekter og kostnader pr juli. Forbedringen i likviditet skyldes første utbetaling av 
lån i forbindelse med Alta prosjektet. Den andre utbetalingen skjer i desember. Faktisk 
forbruk viser at det har vært nødvendig å bruke 7,4 mill. av kassakreditten pr juli. Prognosen 
viser at Finnmarkssykehuset ved utgangen av året vil ha en saldo på rundt +147 mill. på konto 
og ikke ha behov for bruk av kassekreditten fra august måned, så fremst salg av bygninger 
skjer som planlagt.  

Investeringer 

 

Det er i styresak 101/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 205 mill. for 2018. Det er 
overført 411,5 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2017 til 2018. Totalt 
investeringsbudsjett for 2018 er 616,5 mill.  
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Likviditet 2018 - Finnmarkssykehuset (i 1000 kr)

Budsjett 2018

Regnskap 2018

Limit kassakredi tt

Prognose

Gjennomførte investeringer (1000 kr)

Investering

er tidligere 

år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført 

inv. Ramme 

fra tidligere 

år

 

Investering

er hittil i år 

Inv. ramme 

i år

Ramme- 

justering

Investering

er hittil 

totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717           -                 12 082           20 669           -                 -                 31 386           12 082           -8 587            171 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747           -                 285 249         117 944         100 000 192 690         385 249         267 305         31 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000           10 000 -                 50 000           50 000           0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                 67 246           104 690         -                 -                 1 660 194     67 246           -37 444         156 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842           -                 -9 737            4 156             15 000           32 998           5 263             1 107             79 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642           -                 38 067           16 497           26 000           37 139           64 067           47 570           26 %

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                 -                 -21 438         7 386             14 000           -                 7 386             -7 438            -14 824         -99 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452     -                 411 469         271 342         205 000         -                 1 961 794     616 469         345 127         44 %
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Finnmarkssykehuset HF har investert for 271,3 mill. pr juli. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 
104,7 mill. av dette. Totalt er investeringskostnaden for nye Kirkenes sykehus bokført til 
1 660 mill. Alta Nærsykehus har en ramme på 409,5 mill. Påløpte kostnader pr juli er 118 mill. 
kr. 
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Personal  

Bemanning – månedsverkutvikling 

 
Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og 
innleie utenom lønnssystemet.   

Brutto månedsverk ligger 41 over plantall i juli 2018 og 19 under samme måned i fjor.  

 

Månedsverk pr klinikk   

 
Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. 

I plantall for administrasjonen inngår ikke prosjektstillinger som er av midlertidig karakter. Disse utgjør 17 
stillinger.  

Tabellen viser månedsverk pr måned i 2018, snitt 2018 samt snitt 2017. 

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Månedsverk 2018 1 614 1 653 1 638 1 653 1 626 1 667 1 726

Månedsverk 2017 1 617 1 638 1 649 1 647 1 646 1 673 1 745 1 710 1 656 1 647 1 643 1 645

Plantall 2018 1 560 1 581 1 593 1 591 1 590 1 615 1 685 1 650 1 600 1 590 1 588 1 588
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Bemannings - månedsverkutvikling

Månedsverk 2018

Månedsverk 2017

Plantall 2018

2017

Klinikk Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept     Okt Nov Des
Snitt pr 

måned

Snitt pr 

måned

Adm. 96 98 104 99 97 102 96 0 0 0 0 0 99              104            

Plantall Adm. 95 95 92 96 96 94 67 83 97 95          94          100       92              96               

Hammerfest 504 527 522 526 514 528 547 0 0 0 0 0 524           517            

Plantall Hammerfest 494 502 496 501 500 509 527 514 507 509        515       506       507           492            

Kirkenes 358 361 361 362 351 369 390 0 0 0 0 0 365           355            

Plantall Kirkenes 338 342 345 344 344 350 365 357 347 344        344       344       347           339            

PHR 297 305 303 301 306 301 301 0 0 0 0 0 302           306            

Plantall PHR 319 318 319 317 318 318 320 320 313 311        310       310       313           318            

Prehospital 235 234 233 247 245 250 266 0 0 0 0 0 244           246            

Plantall Prehospital 230 233 235 234 234 238 248 243 236 234        234       234       236           235            

SDE 124 129 115 118 113 117 126 0 0 0 0 0 120           131            

Plantall SDE 105 107 107 107 107 109 114 111 108 107        107       107       108           125            

2018
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Årsverksanalyse  

 
Kilde: VA og Agresso 

Finnmarkssykehuset HF ligger på samme nivå som plantall etter korreksjon for registrerte 
refusjoner og innleie i juli. Samme periode året før viser et overforbruk.  

 

Andel deltidsansatte – fast ansatte 

 
Kilde: VA 

Andel deltidsansatte er 20 % i juli 2018 og er 1,12 % høyere enn samme periode i fjor. Andel 
deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene.  
 
Da få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes 
det ikke helt korrekt data på dette. Status pr juli er at 327 personer er registrert med 
stillingsprosent under 100 %. Av disse er det 46 som har registrert ønsket eller uønsket 
deltid, altså en registreringsandel på 14 %. Det er 8 ansatte som har registrert uønsket deltid. 
Her har 4 midlertidige fått økt til ønsket stillingsprosent og en har fått økt stillingsprosenten 
noe, men ikke opp til ønsket stillingsprosent. De øvrige 3 har ikke fått ønsket stillingsprosent. 
For ønsket deltid er 38 ansatte registrert. Av disse er det 7 faste 100 % stillinger som har 
permisjon i deler av stillingen.  

Juli 2018

Gj. snitt hittil i 

år 2018 pr. mnd Juli 2017

Gj. snitt hittil i 

år 2017 pr. mnd

Plantall Finnmarkssykehuset 1 685                     1 602                      1 608                   1 597                      

Faste månedsverk 1 454                     1 447                      1 463                   1 454                      

Variable månedsverk 272                         207                         282                      191                          

Brutto månedsverk 1 726                     1 654                      1 745                   1 645                      

Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -58                         -58                          -60                       -60                          

Innleie fra byrå 15                           15                           23                         23                            

Netto månedsverk 1 683                     1 611                      1 708                   1 608                      

Differanse -2                            9                              100                      -2                             
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Andel midlertidige ansatte 

 
Kilde: VA 

Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps 
permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andelen midlertidig ansatte for juli er på 
18,82 %, som er noe høyere enn samme periode i fjor. I 2018 er LIS leger tatt med som fast 
ansatte, disse har tidligere ligget som midlertidig ansatte. 

Sykefravær 

 
Kilde: VA 

 
Sykefraværet i juni er 8,8%. Foretaket har samlet sett hatt en positiv utvikling første halvår av 
2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet har vært på samme nivå eller lavere. 
Det er særlig verdt å merke seg mai, der sykefraværet var 7,6%. Det er nedgangen i 
langtidsfraværet som har vært størst. Korttidsfraværet i Finnmarkssykehuset er i snitt 2,7% 
 
Det er fokus på å utarbeide nærværsplaner i alle enheter. En opptelling i juli viste at foretaket er 
på god vei for å nå dette målet innen utgangen av 2018.  
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Sykefraværsutvikling i klinikkene 

Klinikk Hammerfest har hatt en veldig positiv utvikling i 2018. Sykefraværet har vært relativt 
stabilt, og vært lavere enn fraværet i 2017. 7,2% i mai er rekordlavt for klinikken. Den største 
nedgangen har vært i langtidsfraværet. 

 

Klinikk Kirkenes har, etter å ha hatt et relativt høyt sykefravær i årets første måneder, hatt en 
stor reduksjon i mai og juni. Nedgangen i mai skyldes både reduksjon i korttids- og 
langtidsfravær i den måneden. I juni skyldes det utelukkende reduksjon i langtidsfraværet.  

 

Sykefraværet i klinikk Psykisk helsevern og rus har variert sammenlignet med samme periode 
i fjor. April var positiv der fraværet for første gang var under 10%. Samtidig har fraværet vært 
høyere enn samme måned i 2017 fire av seks måneder i første halvår. 

 

Klinikk Prehospitale tjenester har hatt en stigning i sykefraværet utover året. Fra å ligge rundt 
måltallet i oppdragsdokumentet på 7,5% i begynnelsen av året, ligger nå klinikken totalt sett 
litt høyere. Klinikken har lavt korttidsfravær. Det er i hovedsak langtidsfraværet som er 
utfordringen i klinikken. 

 

Service, drift og eiendom (SDE) har et rekordlavt sykefravær. Sykefraværet har holdt seg 
stabilt lavt hele første halvår. Totalt sett er fraværet på 5,7%. SDE har et relativt høyt 
korttidsfravær (3%) sammenlignet med de andre klinikkene. Til sammenligning er 
korttidsfraværet i foretaket 2,7%. 

Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven 

  
Kilde: GAT 

Klinikkene følger opp AML-brudd hele året. Dette er regelmessig et tema i FAMU, der 
klinikkene rapporterer på status og tiltak for å redusere antall brudd. Foretaket har fokus på å 
søke om dispensasjoner, og registrere disse i GAT.  
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Finnmarkssykehuset har så langt i 2018 en reduksjon på 10% på antall AML-brudd 
sammenlignet med samme periode i 2017. Etter fem måneder med lavere antall AML-brudd, 
ble juni første måned med flere brudd sammenlignet med samme periode i fjor. Juli har igjen 
litt færre brudd enn fjoråret. Samtidig er det samme trend som tidligere år med en økning på 
sommeren.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr. ansatt for juli 2017 og 2018. Rapporter på 
klinikknivå og lavere har en feilkilde der ansatte som jobber på flere enheter kommer opp 
med samme brudd på alle enheter.  
 

   

Kilde: GAT 

De største bruddårsakene i juli var «akutt mangel på nødvendig kompetanse» (279). Deretter 
kommer «annet» (263), «akutt sykdom» (96) og «akutt aktivitetsforandring» (62). Samlet sett 
utgjør akutte hendelser flertallet av antall AML-brudd. 
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Bygge- og utviklingsprosjekter 

Status 

Nye Kirkenes sykehus, byggefase 

Fremdrift Denne rapporten angir status pr 10. august 2018. Innflyttingsdato er ikke fastsatt, 
men planlegges fortsatt i september 2018. Offisiell åpningsdato er satt til 12. oktober. 

Branntetting 
Branntetting generelt er i rute og vil bli ferdig til 01.09.2018. 
Branntetting i ventilasjonssjakter er en utfordring og løsninger er avklart denne uke. Ut- 
bedring igangsettes straks, men framdrift er uavklart. Det må påregnes noe arbeid med 
branntetting i ventilasjonsjakter utover i september, men det vil gjelde områder som ikke 
direkte berører arealer med pasientaktivitet, (undersøkelse, behandling, sengerom). 

Utomhus 
Arbeid pågår og vil være ferdig til 01.09.2018. 

Kjøkken plan 2 og 3 
Bygningsmessige arbeider er ferdig, inklusive branntetting. Sluttrengjøring gjenstår før 
arealet kan tas i bruk. 

Diverse småfeil og mangler 
Det foreligger ingen større «småfeil og mangler» som er til hinder for ibruktagelse. 
Trapp i vestibyle er ferdig.  

Hurtigporter sengevaskerom er ferdig. 
Diverse gulv- og malerarbeider gjelder først og fremst retting av riss og sprekker. Dette er 
på det nærmeste ferdig. Imidlertid oppstår det nye riss som i størst mulig grad må ut- bedres 
før ibruktagelse. Det gjøres så sent som mulig før ibruktagelse. 
Bytte dører operasjonsstuer er utført. 

Utbedring elektriske anlegg 
Tredjepartskontroll og utbedring gruppe 1 og gruppe 2 rom er på det nærmeste ferdig og 
blir ferdig før ibruktagelse. 
Oppdatering tavledokumentasjon pågår og blir ferdig før ibruktagelse. 
Diverse tilleggsarbeider, herunder funksjonskrav, pågår og blir ferdig før ibruktagelse. 

Generell merking av elektroinstallasjoner lar seg ikke gjennomføre, kun det som er nød- 
vendig for å tilfredsstille lov- og forskriftskrav. Dette gjelder B03 og inngår i krav til 
entreprenøren om økonomisk kompensasjon ved sluttoppgjøret. For B02 er merkingen i 
orden. 

SD-anlegg og toppsystem 
Dette er den mest kritiske aktiviteten med tanke på ibruktagelse i september. For B03 
Siemens rapporterer sitt arbeid ferdig 07.09.2018 for fase 1, mens PowerTech vil være 
ferdig til 01.09.2018 for fase 1. 

Tidsplan for fase 2 skal utarbeides straks fase 1 er ferdig. Prognosen er at fase 2 vil på- gå 
ut året. 
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FDVU-dokumentasjon 
For B02 er dokumentasjonen langt på veg ferdigstilt og i ferd med å bli lagt inn i Plania. 

For B03 pågår innlegging i Plania og det gjenstår å framskaffe en del dokumentasjon. Det 
pågår. 
FDVU-dokumentasjonen anses å være under kontroll med tanke på ibruktagelse i september. 

Testing 
Gjenstående eller ny testing skal i all hovedsak utføres som et ledd i ferdigstillelse av 
SD-anlegg, etter som de respektive anlegg og systemer allerede er testet med unntak for 
styring via SD-anlegget. 
Ny totaltest skal gjennomføres, når retting av dører som er involvert i brann og rømning er 
rettet. Arbeid med det starter opp tidlig uke 34 og vil være ferdig til 01.09.2018. Deretter 
kan ny totaltest gjennomføres. 

Opplæring 
Det er et lite avvik fra plan for opplæring, bl.a. pga, ferieavvikling og fordi siste del av 
opplæringen knytter seg til ferdigstilt SD-anlegg fase 1. 

Prøvedrift 
Arealer, anlegg og systemer i plan 1 driftes nå av Senter for drift og eiendom.  

Overlevering til drift for øvrige arealer i plan 2 og 3 avklares når SD-anlegg fase 1 er klart. 
Dato for prøvedrift operasjon og sterilsentral avklares i uke 34.  

Plan for SD-anlegg fase 1 
SD-anlegg for fase 1 er det mest tidskritiske med hensyn til ibruktagelse. Det utarbeides nå 
en egen tidsplan for alle kritiske aktiviteter som dette arbeidet medfører, dels for å 
koordinere mange aktører som er involvert, dels for å følge opp at akseptabel framdrift 
oppnås. 

Brukerutstyr 
Mottak, registrering, montasje og utplassering av brukerutstyr er fullført for så vidt gjelder 
nyanskaffet utstyr. Overflytting av eksisterende utstyr er påbegynt. 
 
Økonomi. Til grunn for kostnadsrapporten er en kostnadsramme på 1.485 MNOK. Forventet 
sluttkostnad er i dag 1.574 MNOK. Det er en reduksjon på nærmere 5 MNOK og skyldes re- 
vidert sluttprognose for prosjekt- og byggeledelse samt renter. Disse er nå revidert med sikte 
på å trappe ned prosjekt i september. Det må dog påregnes at deler av de tidsrelaterte 
kostnader også vil påløpe utover september. 
 
Kostnadsrapporten inkluderer ikke B03 sine krav i sluttfakturaen, ei heller byggherrens 
krav overfor B03 i forbindelse med sluttoppgjør, med unntak for valutakompensasjon, et 
beløp til dekning av arbeid utført i B02 samt kostnad ved utbedring av feil og mangel i B03 
(B11 entreprise). Det er derfor usikkerhet i kostnadsbildet når det gjelder slutt- oppgjør for 
B03. 
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Alta Nærsykehus - gjennomføringsfasen 

Fremdrift rapporteringen gjelder pr. 30. juni. Det er ingen større endringer i juli. 

 Innkjøp CT/MR. Evaluering avsluttes i juni. Endelig innstilling foreligger i august.   
 Ny Ambulansestasjon, ett-trinnssøknad innsendt uke 26. 
 Omfang av sambruk med Alta kommune ikke endelig avklart.  
 Øvrig utstyrsinnkjøp blir utført i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF  
 Plan for systematisk ferdigstillelse og grensesnitt er oppdatert.  
 Stikkprøvekontroll av produksjon og utførelse i uke 26.  

 
Prosjektering:  
 Arkitekt har utarbeidet ny leveranseplan. Prosjektgranskning 2 gjennomføres 16.08.18. 

 
Produksjon:  

Fløy-S2: Fløy-S1: 

 Malerarbeider 
 Tekniske føringer 
 Utvendig kledning 
 Takoppbygg og isolering / 

tekking  

 Tilfylling fundamenter 
 Støp banketter, fundamenter og 

vegger 
 Stålmontering 
 Prefabmontering 

Utomhus  

 2.del av kulvert fra AOS mot 
ANS 

 

 

Økonomi, Ramme for prosjektet er 436,5 MNOK, mens P(85) er 492 MNOK inkl. 
investeringsramme til CT/MR og ambulansestasjon (27 MNOK).  

 Styringsramme for prosjektet 

I hht godkjent forprosjekt 394,6 MNOK 

Økning av rammen 6,5 MNOK, 14.06.17 401,1 MNOK 

Økning av rammen for bygging av ny ambulansestasjon 15 MNOK, 
22.11.17 

416,1 MNOK 

Økning av rammen for innkjøp av CT/MR 20 MNOK, 22.11.17 436,1 MNOK 

 

I mai ble det gjennomført en usikkerhetsanalyse som resulterte i en endret prognose på 457,6 
MNOK. Denne er ikke endelig behandlet på grunn av usikkerhet med hensyn til utstyrsinnkjøp 
og kontrakten forbundet med Rambøll. IKT-utstyr er ikke ført i prosjekt da 
grensesnittavklaring først skjer i juni.  

Totalt påløpt tom juni 2018, kr 177.030.392,- inkl. mva.  

Risiko. Det ligger en økonomisk risiko knyttet til prosjektkostnaden. Det er uavklarte 
kostnader knyttet til medisinteknisk utstyr og inventar.  
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HMS 

HMS 
Bemanning på byggeplass i perioden: 58 stk. 
Antall Firma på plassen: 10 stk, inkl. totalentreprenøren.  
Bemanning på byggeplass neste periode: 32 stk i snitt per uke. Ujevnt per uke pga 
ferieavvikling.  

 
Det gås ukentlige vernerunder. SJA (sikker-jobb-analyse) gjennomføres i hht planer. Ikke 
rapportert om problemer/spesielle forhold.  
HMS-avvik registrert på byggeplass 27.06.18. Tiltak ble iverksatt umiddelbart.  
 
Kvalitet  
  Denne perioden Akkumulert 

KS avvik 11 40 

KS avvik lukket 18 28 
 

Totalentreprenøren bruker systemet SmartDok til registrering og oppfølging av KS avvik. BH 
gis tilgang. Totalentreprenøren legger ved rapport i sin månedsrapport. Det er etablert et 
avvikssystem hvor UE kan rapportere inn kvalitetsavvik. 
 
Miljø 
Avfallsrapport fra Totalentreprenøren for perioden juni er ikke mottatt pga ferieavvikling. 
Sorteringsgraden lå jevnt i de to foregående periodene på akkumulert 85 %. Det vil komme 
oppdaterte tall ved neste rapportering.   
 
Arbeidslivskriminalitet 
Sykehusbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten i forbindelse med arbeidet med å 
styrke seriøsiteten i Bygg- og anlegg og å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet 
(A-krim). I den forbindelse er det gitt fullmakt fra totalentreprenøren til å innhente 
taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten for kontroll. 
 
Medvirkning Brukerkoordinatorer er bindeledd mellom klinikk og prosjekt. Denne rollen 
ivaretas av ledere i del prosjektgruppene. Det gjennomføres avklaringsmøter underveis i 
prosjektet etter hvert som byggeprosjektet har behov for avklaringer og kvalitetssikring.  
 

  

  Denne perioden Akkumulert 

Antall SJA 3 18 

Antall RUH 12 110 

Antall fraværsskader 0 0 

Antall fraværsskader m/sykmelding 0 0 
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Samisk helsepark- gjennomføringsfasen 

Fremdrift, Fremdrift er i henhold til plan.  

Arkitekten jobber med å utarbeide detaljtegninger og romplaner hvor medisinteknisk utstyr 
tegnes inn.  

Fasadene er under bearbeidelse for å skape et mer lokalt preg på bygget. 

Planlegging av innkjøp og gjenbruk av medisinteknisk utstyr er igangsatt. Det er besluttet at 
en røntgen flyttes fra Kirkenes til Karasjok. Planlegging er iverksatt. 

Totalentreprenørs rutiner for gjennomføring av prosjektet er under implementering. Bl.a. vil 
Interaxo benyttes som prosjekthotell. Finnmarkssykehuset ønsker at all kommunikasjon skal 
gå via Interaxo. 

Detaljprosjektering foregår for alle fag. De fysiske arbeidene er startet opp på byggeplassen 
med hvor fundamenter og deler av kjellervegger er påbegynt. 

Byggeplassen har vært stengt i 2 uker i sommer, eller med minimal drift. 

Økonomi, Investeringsrammen er 57 MNOK inkludert møtearealer i nytt mellombygg. Det er 
påløpt kr 7,1 MNOK   

Risikoområde er grensesnitt for egne leveranser og styring av grensesnittene mot disse. 
Dette gjelder spesielt medisinteknisk utstyr, IKT og annet brukerutstyr. Det vil være en meget 
stram fremdriftsplan som vil være krevende for en organisasjon som er i klinisk drift. 
Forholdet til disse områdene må inn i prosjektplanen og de riktige personene må inn som 
aktive deltakere. 

Planlegging og igangsetting av Møtesenter/Mellombygg. Ettersom beslutning om bygging er 
kommet seint i prosessen kan det medføre tillegg for vinterbygging. Det er ikke medtatt i 
budsjetter, men forutsettes dekket av usikkerhetsmargin. 

HMS vil bli ivaretatt under hele prosessen. Det legges stor vekt på å ivareta krav i lov og 
forskrifter når det gjelder HMS.  Dette er beskrevet i referat fra teknisk avklaringsmøte 5. 
april. 
 
Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG). 
Pasient- og brukerutvalget er representert med en samisk brukerrepresentant i OTG.  Det er 
gjennomført følgende medvirkningsgruppemøter, informasjons- og drøftingsmøter og møter i 
FAMU for denne fasen: 
 
I 2018 er brukermedvirkning gjennomført: 

 Møte OTG 19.januar 2018 
 Møte medvirkningsgruppe Psykisk Helsevern og Rus, 29. januar 2018 
 Møte medvirkningsgruppe Somatikk, 30. januar 2018. 
 Møte OTG 2. februar 2018 
 Informasjons- og drøftingsmøte Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 8. februar 
 Møte OTG 14. februar 
 Klinikkledermøte Psykisk Helsevern og Rus 19. februar 
 Styringsgruppemøte 21. februar. 
 Møte med Brukerkoordinator Bygg, Med.Tek. og IKT 12. mars 
 Møte OTG Samisk Helsepark 14. mars 
 Styringsgruppemøte 21. mars. 
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 5. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere 
og PL. Oppstart tekniske avklaringer. 

 13. april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, 
rådgivere og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 

 18.april. Møte OTG Samisk Helsepark.  
 25.april. Møte OTG Samisk Helsepark 
 25.april. Møte mellom Totalentreprenør (TE), TUE, Brukerkoordinator Bygg, rådgivere 

og PL. Oppfølging tekniske avklaringer. 
 25.april. Styringsgruppemøte. 
 9. mai. Referansegruppemøte 
 16. mai Møte i OTG 
 13. juni Møte OTG 
 19. mai Møte med Spesialistlegesenteret i Karasjok. 
 20. juni Møte OTG 

Nye Hammerfest sykehus - forprosjektfasen 

Fremdrift, rapportering er pr. 30.juni, det er ingen større endring i juli. 
Planlegging av forprosjektfasen er igangsatt.  

De viktigste aktiviteter i juni: 

 Planprogram er sendt ut på høring 26.06.18. 
 Gjennomgått omfang og økonomi rundt reguleringsarbeidet med LINK.  
 Besvart spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget på forprosjektet. 

(Tilbudsfrist 02.07.18) 
 Etablert evalueringsgruppe for tilbudene 

Økonomi, det er totalt satt av kr 31.000 000 inkl. mva. i investeringsramme for 
forprosjektfasen. Pr juni er det brukt 843.502,-inkl. mva.  

Risiko, det knyttes risiko til følgende områder 

 Tomtekostnad, avtale med Hammerfest commune 
 Intensjonsavtale med UiT og Hammerfest kommune, avtaler må etableres 
 Planprosess, rekkefølgebestemmelser og omfang av konsekvensanalyser 
 Fuglenes, takst og salgstidspunkt 
 Innramming av forprosjekt, kostnad 300 MNOK for høyt i forhold til ramme 

 Sikre de riktige ressurser for forprosjektet 
 

Medvirkning skjer gjennom medvirkningsgrupper og overordnet prosjektgruppe (OTG). 
Pasient- og brukerutvalget er representert med en representant i overordnet prosjektgruppe. 
Foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud er representert i OTG og medvirkningsgrupper.  
Det gjøres nå et arbeid for å sette ned medvirkningsgrupper for forprosjektfasen. 
Medvirkning i forprosjektfasen starter opp i august 2018. 
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OU-prosess Alta (OUANS) 

Fremdrift, Fremdrift er i henhold til plan med de gjenstående delprosjektene, delprosjekt 05-
Virksomhetsoverdragelse og delprosjekt 08-Clockwork, varemottak klinikk Alta  

Delprosjekt 05-Virksomhetsoverdragelse av medarbeiderne fra Alta kommune til 
Finnmarkssykehuset pågår, med involvering fra Alta kommune og Finnmarkssykehuset.  

Delprosjekt 08-Clockwork, varemottak klinikk Alta og distribusjon til avdeling jobber nå med 
å se på eksisterende og fremtidige behov, rutiner og verktøy. Arbeidet er godt i gang.  

Økonomi, Det er satt av 554.000 kr til OU arbeidet. Det er belastet kr 188.400,- kr. på 
prosjektet. Det er i hovedsak prosjektressurser som belastes prosjektet. 

Gevinstrealisering Alle sluttrapportene har angitt gevinstrealisering i forhold til sitt område. 
 

Medvirkning skjer gjennom fagfolk, tillitsvalgte og verneombud i delprosjektgruppene og i 
overordnet prosjektgruppe. Styringsgruppen er styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter. 
Her deltar fagfolk, ansatte, ledere, tillitsvalgte og verneombud. I tillegg brukerutvalget 
representert og OSO har utpekt 2 representanter til styringsgruppen.  
 

OU-prosess Samisk Helsepark 

Fremdrift Prosjektet geriatrisk team er til behandling i klinikken, og vil ferdigstilles i løpet av 
august.  

Mandatet for samordnet merkantile tjenester i Samisk Helsepark er godkjent. Det gjenstår å 
sette sammen medlemmer i gruppen.  

Mandat for LMS-tilbud i Samisk Helsepark er nå drøftet i samarbeidsfora i Klinikk 
Hammerfest (22.03.18) og Klinikk Psykisk helsevern- og rus (08.06.18). Avventer 
tilbakemelding fra kommunene på medisinsk representant før konstituering av gruppen. 

Økonomi. Det er avsatt i budsjett for prosjekt Samisk helsepark OU, på 375.000 i 2018. Det er 
i januar belastet 93.000,- på prosjektet. Det er i hovedsak prosjektressurs og møtefasiliteter 
som belastes prosjektet. 

Medvirkning. Det er etablert en medvirkningsgruppe for mandat geriatrisk team, bestående 
av fagfolk, tillitsvalgte, verneombud og representant fra en av de samiske språkkommunene.  
 

OU-prosess Kirkenes (NKS-OU) 

Fremdrift. I mai ble det bestemt at flyttedatoen utsettes til september. OU-prosjektet 
tilpasser seg den nye datoen.  

Økonomi, Det er satt av 4,8 MNOK til OU og flytting i 2018. Pr. juli er 4,9 MNOK belastet 
prosjektet.  
 

Gevinstrealisering Det er fremlagt en tiltaksplan som viser tiltak som tilsvarer kravet på 15 
mill. kr. Planen vil gjennomføres over 2 år. Gevinstrealiseringen vil ikke ha effekt før etter 
oppstart i nytt sykehus. Enkelte tiltak er iverksatt i «gammelt sykehus», og gir effekt. 

Medvirkning Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske 
delprosjektene (poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med 
møtene er å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. 
Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet.  
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OU-prosess Hammerfest (NHS-OU) 

Fremdrift. OU-gruppene er konstituert og har startet sitt arbeide. Sekretærer for gruppene 
som er oppnevnt er:  

 MvGr1 OU-NHS sengeområder medisin, kirurgi, ortopedi – Andreas Ertesvåg 
 MvGr2 OU-NHS sengeområder kvinne-barn, barnehabilitering, BUP – Andreas  
 Ertesvåg 
 MvGr3 OU-NHS poliklinikk, dagbehandling, bilde, diagnostikk – Lars B. Mehus 
 MvGr4 OU-NHS akuttmottak, legevakt – Helene Andreassen 
 MvGr5 OU-NHS operasjon, intensiv, dagkirurgi, sterilsentral – Helene     
 Andreassen 
 MvGr6 OU-NHS merkantile tjenester – Andreas Ertesvåg 
 MvGr7 OU-NHS service, drift og eiendom – Lars B. Mehus 

11. juni: møte mellom Klinikk Hammerfest og Hammerfest kommune, hvor Hammerfest 
kommune presenterte sine planer for faglig innhold i sin samlokaliseringsenhet. Oppfølging i 
Klinikk psykisk helsevern og rus, og Klinikk Hammerfest for å etablere felles 
organisasjonsutviklingsgrupper på definerte fagområder med Hammerfest kommune. 
Universitetet er kontaktet for å etablere dialog. 

Økonomi, Pr. juli 2018 er det brukt kr.308.868.-. Budsjett for året, kr.1.000.000.-.  

Det forventes av prosjektet vil holde seg innenfor budsjettrammen. 

Gevinstrealisering Gevinstrealisering for Hammerfest innebærer i forprosjektfasen å 
synliggjøre effekt av tiltak som kan styrke bærekraft for Finnmarkssykehuset. NHS vil med de 
muligheter som følger med et nytt moderne høyteknologisk bygg, framfor det gamle 
sykehuset, gi mulighet for forenklet logistikk, effektivitet og jobbglidning. Dette må 
synliggjøres gjennom mandatene. De tilbud som gis ved Klinikk Alta og Samisk Helsepark, og 
som avlaster for Klinikk Hammerfest, tas hensyn til ved planleggingen av Nye Hammerfest 
Sykehus. 

Medvirkning Det er etablert delprosjektgrupper. Sammensetningen besluttet av Klinikksjef. I 
alle delprosjektene er klinikktillitsvalgte og verneombud representert. Delprosjektene samles 
til behandling i den overordnede tverrgående gruppen (OTG) som har representanter fra 
brukerorganisasjonen, foretakstillitsvalgte, hovedverneombud og pasientorganisasjonene.  

Medvirkning Det arrangeres regelmessige status- og avklaringsmøter med de kliniske 
delprosjektene (poliklinikk, sengetun, akutt, rehab, merkantil og medisinrom). Formålet med 
møtene er å informere om status og sikre nødvendige avklaringer mellom delprosjektene. 
Møtene viser at det er god framdrift i arbeidet.  
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Ordforklaringer 
 
DRG – Diagnoserelaterte grupper – er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt 
sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. 
For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i 
sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av 
medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr 
sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. 

DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold og poliklinikk PHR er justert for 
forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng i 
somatikken er for 2018 fastsatt til 43 428 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). 
Refusjon for ett DRG -poeng i PHR er for 2018 fastsatt til 2 354 kroner. 

DRG -vekt kalles også kostnads vekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den 
ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel 
operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende 
operasjon som er høyt vektet.  

Liggedøgn – En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver 
overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. 

Sykehusopphold – Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både 
heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. 

Poliklinikk – Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på 
sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. 

Poliklinisk konsultasjon – fremmøte/besøk på en poliklinikk. 

Somatikk – Kroppslig (i motsetning til psykisk). 

Elektiv – Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). 

ØH / Ø -hjelp – Øyeblikkelig hjelp. 

Dagopphold – Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller 
flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. 

Dagbehandling – Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. 
Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, 
men ikke overnatting. 

Innleggelse – Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever 
at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. 

Korridorpasient – Antall og andel pasienter som kl. 0700 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m. 



Gjennomførte investeringer (1000 kr)
Investeringe

r tidligere år

Inv. ramme 

tidligere år

Overført inv. 

Ramme fra 

tidligere år

 

Investeringe

r hittil i år 

Inv. ramme i 

år

Ramme- 

justering

Investeringe

r hittil totalt

Inv. ramme 

totalt
Restramme

Forbruk i år 

av 

disponibel 

ramme

Finnmarkssykehuset HF 0

Rusinstitusjon 10 717          -                12 082          20 669          -                -                31 386          12 082          -8 587           171 %

 Spesialistlegesenteret i Alta 74 747          -                285 249        117 944        100 000 192 690        385 249        267 305        31 %

 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000          10 000 -                50 000          50 000          0 %

Kirkenes nye sykehus 1 555 504     -                67 246          104 690        -                -                1 660 194     67 246          -37 444         156 %

Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 28 842          -                -9 737           4 156            15 000          32 998          5 263            1 107            79 %

MTU, ambulanser, rehab m.m. 20 642          -                38 067          16 497          26 000          37 139          64 067          47 570          26 %  

Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP -                -                -21 438         7 386            14 000          -                7 386            -7 438           -14 824         -99 %

Til styrets disp (sum) 1 690 452     -                411 469        271 342        205 000        -                1 961 794     616 469        345 127        44 %

 



OMSTILLINGSTILTAK 2018

Effekt tiltak før 

risikovekting

Effekt tiltak etter  

risikovekting

Realiserte tiltak 

hittil i år Vekting

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 68 000 68 000 17 339 100 %

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 80 %

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 50 %

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 20 %

5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 0 0 0 %

Sum 68 000 68 000 17 339

REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 2 717                      3 184                        1 621                     3 195                     3 511                     1 990                          1 120                     17 339

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            0

Sum 2 717 3 184 1 621 3 195 3 511 1 990 1 120 0 0 0 0 0 17 339

ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     39 667

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 39 667

PERIODISERT BUDSJETTERTE OMSTILLINGER 2018 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum

1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 667                      5 667                        5 667                     5 667                     5 667                     5 667                          5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     5 667                     68 000

2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0
5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år -                         -                            -                        -                        -                        -                             -                        -                        -                        -                        -                        -                        0

Sum 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 5 667 68 000

 



A. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning). Se, PR33539 Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført EPJ DIPS 

Gjennomsnittlig vurderingstid henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall dager mellom mottattdato* og 

vurdertdato – summert for alle vurderte 

primærhenvisninger i perioden 5 391 4 785 5 869 5 197 5 122 3 442

Antall mottatte primærhenvisninger som 

er vurdert i perioden 1 976 1 798 1 772 1 876 1 734 1 407

Gjennomsnittlig vurderingstid 3,99 2,66 3,31 2,77 2,95 #DIV/0! 2,45 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. Åpne dokument>14dager. Se, PR 25760 Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle EPJ DIPS 

Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle jan feb mar  1)  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer 

enn 14 dager gamle 996 1 412 1 228 1 283 959 1 090

C. Åpen henvisningsperiode uten kontakt. Se, PR33540 Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt EPJ DIPS 

Pasienter med åpen henvisningsperiode jan feb mar  apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall pasienter med åpen 

henvisningsperiode uten ny planlagt 

kontakt 2 265 2 387 2 031 1 989 2 236 2 138

 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567964
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567990
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=567974
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